
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Журналістське розслідування» 

Курс 3 курс 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітня програма: журналістика  

Форма проведення  Комбінований іспит (50% від кількості балів 

студент може отримати, даючи відповідь на 

тестові запитання з теоретичної частини курсу. 

Інші 50% балів студент отримує за написання 

матеріалу у жанрі журналістського 

розслідування. Найвищий бал – 20, студент 

отримує, якщо в матеріалі чітко простежуються 

елементи сюжету-розслідування; інформацію 

подано збалансовано і логічно; в матеріалі 

прослідковується вміння працювати з 

інформацією; витримана стилістика 

інформаційної журналістики.) 

Тривалість проведення:  1 година 

Максимальна кількість 

балів:   

40 балів: 20 балів- тестова частина іспиту 

 

20 балів – практична частина іспиту 

Критерії оцінювання 40-38 – відмінний рівень знань (умінь) у 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

37-35 – достатньо високий рівень знань 

(умінь) у межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих грубих помилок 

34-30 – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

29-25 – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

24-20 – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

19-1 – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання  

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Самостійно підібрані 3 теми ймовірних 

журналістських розслідувань.   

Орієнтовний перелік 

питань: 

 

Перелік питань та орієнтовне екзаменаційне 

завдання див. нижче 

 

 



Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 

1. Журналістське розслідування як особливий жанр журналістики. 

2. Популярні програми розслідувань на сучасному українському 

телебаченні. 

3. Види журналістських розслідувань. 

4. Суспільне значення антикорупційних розслідувань. 

5. Правові основи роботи журналіста-розслідувача. 

6. Безпека журналіста-розслідувача. 

7. Професійні стандарти у журналістиці розслідування. 

8. Етичні стандарти у журналістиці розслідування. 

9. Інформаційні приводи для проведення журналістського розслідування. 

10. Схема журналістського розслідування. 

11. План збору інформації. 

12.  Приховане та відкрите журналістські розслідування. 

13. Етапи проведення журналістського розслідування. 

14. Джерела інформації у журналістиці розслідувань. 

15. Специфіка роботи з відкритими джерелами інформації. 

16.  Інформаційні запити. 

17. Особливості роботи з інсайдерами. 

18.  Техніка інтерв’ю. 

19.  Соціальні мережі як джерело інформації. 

20.  Підбір експертів. 

21.  Таємниця розслідування. Захист джерел інформації. 

22.  Генеральне інтерв’ю у журналістському розслідуванні. 

23.  Перешкоди у проведенні журналістського розслідування. 

24. Фактчекінг у журналістському розслідуванні. 

25.  Систематизація та архівування зібраної інформації. 

26.  Візуалізація інформації у журналістиці розслідування. 

27.  Поширення журналістського розслідування на різних недійних 

платформах.  

28.  Структурування інформації та архітектоніка тексту журналістського 

розслідування. 

29.  Журналістське розслідування та нові медіа. 

30.  Журналістське розслідування та суміжні жанри журналістики 

(кримінальні хроніки, «соціалка»). 

 

 

Творче екзаменаційне завдання 

 

Розробіть схему журналістського розслідування на одну із трьох 

запропонованих Вами тем. 

 

 
 


	Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

